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від того, наскільки елітна школа і яке місце вона займає в рейтингу. Японці 
стежать за такими рейтингами і намагаються потрапити до кращих 
навчальних закладів – престиж має для них велике значення. 
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ХАСИДИЗМ В ІСТОРІЇ УМАНЩИНИ 

 

Щорічно до могили цадика Нахмана прибувають тисячі 

брацлавських хасидів. Уперше термін «хасидизм» зі значенням 

добросердечності й благочестя фіксується вже в біблійних тестах. 

Зазнавши численних смислових метаморфоз, термін «хасидизм» виявився 

зрештою номінацією ідейного руху в єврействі, який розгорнувся 

упродовж XVIII – XIX століть [2, c. 3].  

Умань відноситься до числа найдавніших міст Східної Європи. 

Історія уманських євреїв розпочинається з початку ХVІІ століття, тобто з 

часу заснування міста. Але і до цього, ще раніше, євреї-купці приїздили 

торгувати на Уманщину [4, с. 4]. 

Брацлавський хасидизм бере свій початок у 90-х XVIII століття. 
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Унікальність цього різновиду хасидського руху зумовлюється 

харизматичністю, профетизмом та особливостями його засновника рабі 

Нахмана [2, с. 5].  

На 1797 рік єврейська община нараховувала 1381 особу, при 

загальній кількості населення – 1517 [4, с. 9]. 

Народився Нахман 1 нісана 5532 року за єврейським літочисленням 

(1772 року) у м. Меджибіж. Його життя було насичене на різні події та 

випробування і незадовго до смерті, в 1810 році, рабі Нахман 

перебирається в Умань [2, с. 6-7].  

Особливе місце в історії хасидського руху посідають проповіді, 

казкові історії та притчі, виголошенні рабі Нахманом. Його повсякденне 

життя пройшло під знаком постійного служіння ідеалам. Символічним є 

взаємопов’язаність учення рабі Нахмана з ідеями основоположниками 

хасидизму. 

Своєрідною видається і творча спадщина рабі Нахмана. Більшість 

своїх висловлювань і оповідей він записував лише для того, щоб через 

деякий час їх спалювати. Так перед смертю рабі Нахман заповідав 

знищити всі свої записи [3, с. 127-129]. 

В роки Другої світової війни Умань протягом двох з половиною 

років була окупована німецькими військами. З серпня 1941 року жити 

євреям Умані дозволялося лише в окремому районі міста (район старого 

базару) , що мав назву гетто.  

За роки окупації було розстріляно більше ніж 20 тисяч євреїв не 

лише з міста Умань, а і з інших населених пунктів Уманського району.  

В 1959 році всього 5% жителів міста складало єврейське населення. 

В 1990 році із 91,1 тисячі населення євреїв було 1,3 тисячі [4, с. 30-35]. 

Після поховання Нахмана минуло дуже багато часу. Встановити 

абсолютно достеменно місце поховання було неможливо, але за 

допомогою старожилів його знайшли: воно виявилося в густозаселеному 

районі під стіною одного з приватних будинків.  

З середини 90-х років ХХ століття більшість паломників селиться 

поблизу могили Нахмана. У 1994 році було створено історико-культурний 

центр на могилі цадика Нахмана.  

Перші прочани в новітню добу прибувають в Умань у 1982 році. 

Починаючи з 1986 року, потік паломників зростає дуже швидкими 

темпами. Якщо в 1986 році приїжджали невеликі групи хасидів по 30-50 

чоловік, то в 1989 році їх було вже 300, а в 1990 – 1650 осіб [2, с. 11-14]. 

Сутність хасидизму як містичної форми іудейської традиції 

виявляється через його основні принципи: 

- скрізь присутності Бога; 

- єднання, злиття Бога з людиною. 

За офіційними даними, у вересні 2017 року до міста Умань на 

святкування Рош-га-Шана прибуло 33 229 брацлавських хасидів [1]. 
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Для Умані та Уманщини вже звичним стало явище паломництва 

хасидів до могили свого духовного наставника Нахмана. Таким чином 

хасиди стали невід’ємною частиною історії та культурного різноманіття 

нашої держави та Уманщини.   
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МАКРОПОЛЯ «ПРИРОДНІ ЯВИЩА» 

В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ 

 

Кожна мова є продуктом розвитку певного етносу. Саме завдяки 

мові можна визначити первинне розуміння народом світу та всього, що є в 

ньому. У нашому дослідженні ми вивчили особливості вербалізації 

макрополя «природні явища» в англійській та німецькій мовах.  

Вивчаючи цю тему, ви знайшли зв’язки із багатьма іншими більш 

широкими та вузькими темами. Деякі вчені сконцентрували свою увагу на 

окремих аспектах природи, а не на всьому макрополі. Все ж ця тема на 

сьогодні є недостатньо дослідженою як вітчизняними, так і зарубіжними 

вченими. Серед найбільш фундаментальних робіт можна зазначити вклади 

вчених Малюги А. Ф., Частікової А. В., Пилячик Н. Є., Арсеньєвої О. Ю. 

та ін.  

Метою нашої роботи стало дослідження особливостей вербалізації 

макрополя «природні явища» в англійській та німецькій мовах. У зв’язку із 

цим ми поставили перед собою завдання проаналізувати склад означених 

макрополів та порівняти їх кількісний та якісний склад в обох мовах. 

Розпочинаючи наше дослідження, ми висунули робочу гіпотезу про 

те, що кількісний та якісний склад макрополів «природні явища» в 

англійській та німецькій мовах буде в більшій мірі однаковим на основі 

генетичної близькості аналізованих мов. Проте в ході роботи цю гіпотезу 


